Protokoll från föräldraföreningsmöte Rydbo skola
Måndag 19 september 2016
Närvarande:
Jenny Svärd (Åk 5)
Johanna Atling (Åk 4)
Niklas Szeplaky (Åk 3)
John-Richard Jacobsson (Åk 1)
Latifa Söderlund (Åk 1)
Petra Zandrén Hammar (Åk 2)
Jessica Larsson (Åk 2)
Mia Carlsson (Förskoleklass)
Pernilla Svan (Åk 2)
1. Välkomna och intro av Jenny
Målet med föräldraföreningen är att bidra till en rolig och bra skolgång för barnen.
Föreningen ordnar aktiviteter (se längre ned) och har kontinuerlig dialog med skolledning
samt kommunen i skolfrågor.
Aktiviteterna generar en del pengar till klassen som de kan göra en klassresa för när de
slutar.

Styrelsen består av:
Jenny Svärd (Ordf)
Jessika Larsson (Kassör)
Johanna Atling (Dialog skolledning)
Årsmöte brukar hållas i mars.
2. Status ekonomi, medlemmar (Jessica)
Föreningen har 19 medlemmar i nuläget. Man betalar per läsår och familj.
Förhoppningsvis betalar fler under höstterminen.
Föreningen har 19 727 kr
3. Kommande aktiviteter och ansvar
 Åk 1 - Spolning av isbanan (Johanna, Latifa, John-Richard)
o Jenny ser till att checklista för hur man gör kommer upp på hemsidan.



Åk 2 - Avslutningsfika sommaravslutning (Pernilla Svan är sammankallande)



Åk 3 - Bokdisco (Niklas är sammankallande)
o Brukar hållas kring höstlovet.
o Runt 3000 kr i utlägg är rimlig budget
o Checklista finns från förra året. Johanna ordnar så Niklas får den inför
planering av höstens bokdisco
o Checklistan ska även publiceras på hemsidan



Åk 4 - Skolavslutarfest sommaravslutning (Tove Eriksson är sammankallande)



Åk 5 - Skoldisco på våren (Jenny är sammankallande)



Rommeresan
o Tidigare har det varit en studiedag i januari. Kommunen har under
januari -17 ingen studiedag planerad. Vi får inte använda vare sig en
skoldag eller en friluftsdag.
o Johanna ska prata med skolledningen om vilka alternativ som finns.
 Kan man ta en lördag?
o Förra året var det 3 fulla bussar som åkte upp så intresset är stort.
o Denna resa värvar också medlemmar till föreningen eftersom man måste
vara medlem för att få åka med.
o Anna Franzén har arrangerat resan de senaste åren. Hennes erfarenheter
behöver "tankas ner" eftersom hon kanske inte har barn kvar i skolan
nästa läsår.
o Checklista behöver dokumenteras och finnas på hemsidan.



Skolstartsfika tar vi inte upp idag. Det bedöms som för långt fram i tiden.

4. Diskussion om föreningens arbete, ansvarsroller mm
Möten med kommunen 1 gång per termin.
 Det har lyfts önskemål om förbättringar av skolgården.
o Kan finnas ett fönster nu för att be om bidrag. Jenny tar kontakt med
kommunen.
o Duscharna i gympasalen: Större barn vill ha bås för mer avskildhet.
Möten med skolledningen
 Toalettmiljön. Barnen klarar inte att hålla det fräscht under skoldagen.
o Förslag:
 gemensam "toaskola" både hemma och i skolan
 Låta barnen turas om att vara toavakt



Pingisbordet - det blir gropar kring pingisbordet.



Behövs fler leksaker i lekboden på skolgården. Bollar, rockringar saknas.
o Kan vara en insamling till Bokdiscot.
o Kan föräldraföreningen bidra?

Ansvarsroller
Ordförande: Jenny Svärd
Revisor: Petra Zandrén Hammar
Hemsidan: John-Richard Jacobsson
Dialog med skolledningen 2ggr/termin: Johanna Atling och Latifa Söderlund
Möten med kommunen: Jenny Svärd och John-Richard Jacobsson
Valberedning: Mia Carlsson kollar med Förskoleklassens representanter om de vill
5. Information och frågor att ta med till nästa möte med skolledningen (Johanna)
 Bokdiscot - några önskemål från skolledningen?
 Rommeresan
 Toaletterna
 Underlaget vid pingisbordet
 Åk 6 hösten 2017? Kommer det finnas elevunderlag för att ha en 6e klass?

6. Övrigt
 Skolskjuts?
o Beror på hur långt man har till hållplatsen.
o Man kan även få SL-kort.
o Finns regler för när man får vad. Finns ansökan på kommunens hemsida.
o Skulle man kunna ha en gemensam skolskjuts? Det är en fråga som i fall
drivs mot SL. Inte något som skolan kan påverka.
o Finns en del krångel med SLs bussturer men det funkar ok. En positiv
sak är att barnen lär sig åka kommunalt.



Hur får vi fler medlemmar?
o Kunna betala medlemsavgift 200 kr per familj och läsår via swish: Niklas
Larsson tel 0707156746
o Påminna föräldrar vi möter i klassen.
o Använd mailadresserna i veckobrevet för att skicka ut påminnelser.



Kommunikation mellan föräldraföreningen och klasserna?
o Använda mailadresser i veckobrevet

7. Information till hemsidan
 Detta protokoll
 Checklistor
o Isspolning
o Bokdisco
o Rommeresa
Nästa möte
Måndag 14 november kl 18.30

Sekreterare: Pernilla Svan

Justerat av:

